
L.p. Rodzaj wsparcia Termin rekrutacji Grupa Termin realizacji zajęć System zajęć 
Miasto realizacji 

wsparcia*
Dodatkowe informacje

1

Szkolenie                                                                                           

"Komputerowe wspomaganie projektowania 

AutoCAD" do września 2016r

osoby zatrudnione  wrzesień 2016 - listopad 2016 

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

2
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie w Solid Works" 
do pażdziernika 2016r. 

osoby zatrudnione  październik 2016 - grudzień 2016 

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

3
Szkolenie                                                                                           

"Grafika komputerowa" 
do listopada 2016r.

osoby zatrudnione  listopad 2016 - styczeń 2017 

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

4
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie i aranżacja wnętrz 3ds MAX" do grudnia 2016r.
osoby bezrobotne grudzień 2016r.

w ciągu dnia                        

(poniedziałek - piątek) 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

5

Szkolenie                                                                                           

"Komputerowe wspomaganie projektowania 

AutoCAD" do stycznia 2017r
osoby bezrobotne styczeń 2017r. 

w ciągu dnia                        

(poniedziałek - piątek) 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

6

Szkolenie                                                                                           

"Komputerowe wspomaganie projektowania 

AutoCAD" do lutego 2017r.

osoby zatrudnione  luty 2017 - kwiecień 2017 

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

7
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie w Solid Works" do marca 2017r
osoby bezrobotne marzec 2017r.

w ciągu dnia                        

(poniedziałek - piątek) 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

8
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie w Solid Works" do kwietnia 2017r
osoby zatrudnione  kwiecień 2017 - czerwiec 2017 

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

9
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie i aranżacja wnętrz 3ds MAX" 
do maja 2017r.

osoby zatrudnione  maj 2017 - lipiec 2017

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

10
Szkolenie                                                                                           

"Księgowość komputerowa" do czerwca 2017r.
osoby bezrobotne czerwiec 2017 r.

w ciągu dnia                        

(poniedziałek - piątek) 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

11
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie i aranżacja wnętrz 3ds MAX" 

do sierpnia 2017r.

osoby zatrudnione  sierpień 2017 - październik 2017

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

12
Szkolenie                                                                                           

"Projektowanie rzeczywistości rozszerzonej" 

do lipca 2017r. 

osoby zatrudnione  lipiec 2017 - wrzesień 2017 

weekendowy                       

(sobota - niedziela ) - średnio 

co dwa tygodnie 

Ostrołęka, Wołomin, 

Ostrów Mazowiecka 

dokładne daty i godziny wsparcia zostaną podane po 

uzbieraniu kompletu osób

* Miejsce szkoleń uzależnione od ilości złoszeń z danego powiatu

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

RPMA.10.03.4 -14-2129/15-00

"Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu"

Nr projektu:

Tytuł projektu:


